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  موسوی

٠۵.٠٢.٠٩  
  

  پاسخی خدمت يک دوست بزرگوارمختصر 
  

  .به سالمت باشيدو ، سالم و احتراماتم را تقديم می دارم اميد است پذيرفته "حبيب"عزيز خانم خواھر 

ه  انب ن ديگر از ھموطن زاران ت د ھ ای،مانن ته ھ ۀ نوش ا مطالع ان  ب ليس وروان ت ه عالوۀ آنکه س ان  ب دگانی در جري  زن

ا روزی  گرانه  سندی محکم وافشاءمثابه رفتم ، آنرا به رار گقدگی شما ارقت بار خانودشوار و ودم ت آن نزد خود ثبت نم

ه جنايتکاران" ایهدادنام" يثحبه را  ی  علي ه  پرچمی – خلق ستم کشور غرق رن بي ارم ق ع چھ ود رب اريخ حزن آل درج ت

انی ورده بوديد، درد دل صد ھا ھزار ھموطن ديبر روی کاغذ آرا شما نچه  آ.درخون ما نمايم ه قرب ه ھم گر ما نيز بود ک

  .گرديده بودندروس بيداد واجحاف مزدوران 

اده ايد وبا عده ای از دوستان قصد آن داريد تا خود تعقيب جنايتکاران عزيز، جادارد به خاطر کارھائيکه انجام دخواھر 

ايمناز صميم قلب تبريک عرض نموده آرزوی موفقيت ھای بيشتر وبزرگتر برايتان مام شما جنگی را آغاز نمائيد به ت  .م

ه کی ي از راه ھای اساسی رسيدن به حق در تمام زمينه ھا ، اتکاء به نيروی خود ، اعتماد به نفس ويافتن متحدان پايدار ب

دگان اند سر مشقی باشد برای را که شما آغاز نموده ايد، می تواری  ک.اشدمنظور تحقق آن حق می ب ان بازمان ام قرباني تم

آنھائيکه به شکلی از اشکال طی اين مدت از لحاظ مالی وجانی متضرر مام  ت. کشور به ويژه در سه دھه اخيررد جنايات

ه شده ايم بايد از اين حرکت شما ودوستان تان آموخته ، حلقه ای را که اک يده ب ر رس ه ھشتاد نف ما ب ه ھمت ش  ٨٠٠نون ب

ان و دھيمب بسط وتوسعه مليون نفر ٨ وسر انجام به ٨٠٠٠و اران وھواخواھ رآن جنايتک ه ب ا با تکي وئی را  آنھ ه پاسخ گ ب

انتظار کس وھيچ نھادی نمی توان از ھيچ نند امروزماتقدم وارجحيت می يابد که بدانيم زمانی  طرز ديدینين چ .کشانيمب

  .اشتدتأمين عدالت را 

ر قدرت  ا ب ا، بن ومی آنھ ا عوامل ب تعمارگران وي م از اس د اع اکم ان ردم ح ھائيکه امروز در افغانستان بر حيات وممات م

دبرفيت آنرا ندارند تا داد مردم را از بيداد گران سه دھه اخير ذات وسرشت شان نمی توانند وظ ا  آ.گيرن ادی نھ را ھر نھ

به صورت مشخص می خواھند تا سازمان  ، جديد"دام روزی"که بدين منظور به وجود می آورند ، به عالوۀ  ايجاد يک 

طی اين ھشت سال به ده ھا نھا  آ.المللی اغفال نموده توده ھای ملياردی جھان را تحميق نمايندھای مشابه را درسطح بين 

وکی"بار  ا"گودی ھای ک وز ش وتران دست آم ن طرف ورا ن  و کب ه اي اوين مختلف ب ر عن تهآزي سيل داش ا ن طرف گ  ب

د"جھان غرب بوق وسرنای دميدن به وسايل  وده ان ه گردن "گوش فلک را کر نم اده خرکن ب د ھای س ، وضمن پروپاگن

د، مگديگری اين يکی ويا آن  ته ان ديم داش م چه وچه تق ايزه نمی دان وان ج ه عن م ب ر درداخل اکليل گلی انداخته چکی ھ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ھای که گروپ ھا ونھاد ينجاست  ا.افغانستان ھمه در کنار ھم به ريش ملت خنديده به چپاول وغارت خويش ادامه داده اند

منداثد می تواند به ممستقلی مانند آنچه شما درپيش داريو ھدفمند  د و ارزش ار آم ديلی ک ه ب ه ب ا تکي ته ب دان گذاش ا درمي ، پ

ه داد نابراراده وخواست مردم که خواستارتعقيب جنايتکار ار ادام ه ک د، ب ن  ا.سه دھه اخير ان ه ي ان راسخ دارد ک م ايم قل

د  ند می توانن ته باش ستعمراتی نداش ات اداره م ه مقام د وچشم انتظاری ب ه دست گيرن ل را ب ار عم ردم خود ابتک ی م وقت

يده نمی مص دانجا رس ز ب ل خويش ني ا در تخي در آنچنان خدمتی گردند که روشنفکر نمايان ومعاش خواران استعمار حت

  .توانند

  :در رابطه با مطالب مطروحه واما 

 از اعضای آن که يکیحيث رابطه با پورتال به خود حق نمی دھم تا از جانب پورتال چيزی در زمينه بگويم مگر به در 

اھیمانند ديگر اعضا يچ گ شتء از حق نظر برخوردار ھستم می توانم بنويسم که پورتال ھ شراتی خويش پ ه اھداف ن   ب

رد د ک رده ونخواھ ی  و.نک ذاران قت ان گ ال بني ستان آزاد "پورت ستان آزاد –افغان داف  "افغان نج اھ ه وپ ای س د ھ ضمن بن

اط ه خ ارزه ب ود از مب شراتی خ اعی ون دالت اجتم أمين ع ه ر ت ه محاکم ه منظور ب ه ب دالت جويان ارزات ع ت از مب حماي

ه و د ک ه نيکوئی می دانن د ب ر کشانيدن جنايتکاران جنگی وناقضين حقوق بشر صحبت می نماين ری را ب ۀ بس خطي ظيف

ام آنلذا .  می گيرنددوش ما وتم ه ش انم  ک ابا قاطعيت می توانم  به عرض برس هھ ين عظم ی ديگری ک د  چن دۀ داري برازن

  .حساب نمائيد" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" کمک وھمکاری پورتال هھميشه می توانيد ب

ایبه  ا آق ری"عالوۀ نشر مقالۀ اخير تان ، کوشش به عمل خواھد آمد ت رار" امي ما ق ان خواست ش د د را در جري يم، امي ھ

  .آنرا به دست آرند تا ھرچه زودتر ترجمۀ آن فيصله ھا را دراختيار مطبوعات قرار دھنداست ايشان امکان 

  :در رابطه با اين قلمواما 

ا تأسف با  م دارد مگر ب ن قل زد اي ا ن ردم از آنھ رفتن داد م تمام اھميتی که پيگيری جنايتکاران جنگی  وتالش به خاطر گ

   بر روی آن متمرکز نمايم ًمالام خودرا کروی داليل چندی نمی توان

ادر ختم کارھائيست که از قبل آنمصروفيت ھای بيش از حد علت اولين  سته ام ار ھ ا تأسف نتوان وده ب ه ا آغاز نم ام ب نج

 يک کار تحقيقی را به رامشآن امکان را ميسر نمی سازد تا با برخورد فعال به تحوالت ماحول ، به انسان ايچه . برسانم

  .اتمام برساند

وکران سرسپردۀ و اشراف به اين حقيقت است که تمام خاينين  دوم علت  ان امروزی ون اد طلب وطن فروشان اعم از انقي

ا را روس ، سخت در تالش اند تا برای تمام  ه وجود آورده ، آنھ ه ھای فرعی جنگ ب ی و وطن پرست جبھ عناصر مل

داين . رنامه کار ھای اصلی شان را به پيش برندنگذارند تا با ب ما . امر در مورد اين قلم نيز صدق می نماي د ش خود ديدي

تند من را در يکه چگونه ريويزيون ستان خروسچفی دست دردست با ھمتا ھای چينی شان زير نام ھای مستعار می خواس

دی ازيک ميدان جنگی داخل وع دي يچ ن ه ھ م نمايند ک ته باش ا .  دشمن نداش ان آنھ د ، بھت م تاختن ن قل ر اي انی ب ان زب ا چن ب

را د وبي د ، ب نام دادن ستند، دش ی آزرم آن سب دگان ب ه گردانن ن ب واتر م ال مت ر يک س ه اگ د، ک وانی ه گفتن ون يرک حي چ

دلبا عنتر"  نوری وقيس،عطائی" ر بي ه تعبي ه ب د"ی بوزينۀ ک ا بن ی " سرين حن ستانی"داشت يعن جنايتکار  ووطن " سي

رد فروش ی گ ه وقت تم ک تم وگف ان نوش ه آنزم ، دشنام حواله نمايم باز ھم حساب ما برابر نخواھد شد، مگر ھمان طوری ک

دافعين  رسيدگر خواھيم وخاک فرونشست ما به حساب ھمدي ه م ازھم ب ون ب ردامن"اکن ابق "ت د وس ه صراحت وی  جدي ب

ر را حتا اگ پرچمی –بدانجا ادامه خواھد يافت که تمام جنايتکاران خلقی  ات و آغاز يافتهزهمی گويم که اين مبارزه تا ر زي

ند، ھا دی وھيک متر ريش وشش عدد کاله ي شيده رسوای خاص ھم خودرا پنھان نموده باش رون ک شم بي ر ريش وپ اززي
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ه  پرچمی – خلقی "تردامنان"است معنای اين تذکر را ميد  ا.مايمنوعام  ه نيکوئی دريافت ق ب سلمان ومحق د م خزيده در جل

   .ھزينه نکنندوطن فروش " سيستانی"از آبروی خود برای نجات 

ددر  د مان ا نخواھي اھی تنھ يچ گ وانم ھر صورت شما می توانيد مطمئن باشيد که در اين عرصه ھ ما نت ه جديت ش ر ب ، اگ

ته ای را نخودرا متمرکز به اين امر نمايم با اطمينا يچ نوش دون  وعده می دھم که ھ ر شری"ب ستانی" از "ذک  وطن "سي

  .ًدر اقدامات حقوقی تان می توانيد کامال بر اين قلم حساب نمائيد. فروش خاتمه نخواھم داد

 .آرزوی احقاق حق را با تشديد کار وپيکارمان متحقق سازيمبيائيد  


